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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Židovice, IČO 526479, 411 83 Židovice
(dále jen "stavebník") dne 10.10.2013 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Cyklostezka Židovice - Roudnice
Cyklostezka Židovice - Hrobce
na pozemku parc. č. 136/132, 398/3, 398/4, 433/2, 433/4 v katastrálním území Židovice nad Labem.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad v Roudnici nad Labem, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
5.11.2013.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy, úřední
dny pondělí, středa 7,00 - 17,00 hod.).

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci
území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka
Bohuslava Jírovcová
vedoucí odboru dopravy
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Židovice, IDDS: qfxaqx4
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm
Third Dutch Investment Group, s.r.o., IDDS: 8j368pg
Miroslav Bernard, Hrobce č.p. 22, 411 83 Hrobce
Zuzana Hovorková, B. Martinů č.p. 1320/3, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2
Mgr. Lenka Janatová, Mírová č.p. 166/21, 403 32 Povrly
Ivo Vonostránský, Polní č.p. 134, 411 83 Hrobce
Hana Růžičková, Na průhonu č.p. 295, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
MgA. Jana Klimentová, Plzeňská č.p. 2136, 252 28 Černošice
Vlastimila Kejřová, třída T. G. Masaryka č.p. 1190, 413 01 Roudnice nad Labem
Státní pozemkový úřad, odloučené pracoviště Litoměřice, IDDS: z49per3
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
dotčené správní úřady
Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice nad
Labem
Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

